
 

Declarație de informare și de acceptare 

a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul(ă) _________________________________________________________, în calitate de arbitru/observator al 

AJF DOLJ , în baza contractului de activitate sportiva  nr. _____________ (denumit în continuare “Contract”), 

declar că am fost informat(ă) cu privire la operațiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

la categoriile de date personale care sunt colectate și prelucrate în cadrul activităților derulate de 

Societate, în scopul executării Contractului, și  

 ⎕ îmi dau consimtămantul        ⎕nu îmi dau consimtămantul   

ca datele mele personale, inclusiv datele referitoare la nume și prenume, adresă de domiciliu/reședință, 

data și locul nașterii, stare civilă, cod numeric personal, gen, cetătenie, naționalitate, nivel de educație și 

experientă, statut ocupațional, adresă de e-mail, număr de telefon, drepturile salariale, cont bancar, date 

privind starea de sănătate, date privind membrii de familie, precum și alte date personale care se 

regăsesc în dosarul personal, să fie colectate, stocate, transmise către terțe părți și/sau prelucrate în 

vederea executării Contractului.  

Am luat la cunostintă că datele mele personale vor fi tratate în mod confidențial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu legislația 

română în domeniu.  

Mi s-a pus în vedere faptul că refuzul sau retragerea consimtământului pentru prelucrarea datelor 

personale, astfel cum este specificat mai sus, precum și refuzul de a furniza datele personale necesare și 

solicitate de către angajator, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.  

În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbarea 

numelui, a adresei de domiciliu/resedintă, a statutului civil, etc.) mă oblig să informez, în scris și în timp 

util, angajatorul.  

Am fost informat(ă) că potrivit legislației aplicabile, am dreptul, în mod gratuit, de a solicita accesul la 

datele mele personale, rectificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea acestora, dreptul 

de mă opune prelucrării, precum și dreptul de a-mi retrage consimtămantul, în măsura în care acestea nu 

contravin legii. Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către angajator.  

De asemenea, am dreptul de a depune plângere în fața Autoritătii Naționale pentru Supravegherea 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.   

Mai multe informații privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal se pot găsi pe site-ul 

Autoritătii Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

www.dataprotection.ro.  

   

 Dată                                 Semnătura  

  16.08.2021 


